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1. Inleiding 
 
In 2006 heeft de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) een Strategisch Marketing Plan (SMP) 
voor de jaren 2007 en 2008 opgesteld, een Beleidsnotitie Topsport en Talentontwikkeling 
voor dezelfde periode alsmede een Masterplan Arbitrage voor de jaren 2006 tot en met 
2011. Dit jaarplan 2008 presenteert de geplande activiteiten per beleidsterrein of aandachts-
gebied. De NIJB onderscheidt de beleidsterreinen wedstrijdsport, topsport en talent-
ontwikkeling, kaderbeleid en dienstverlening aan verenigingen. De term aandachtsgebied 
wordt gebruikt voor de meer ondersteunende activiteiten zoals sportiviteit & respect, 
scheidsrechterszaken, sportmedische zaken, organisatie van evenementen, planning en 
verantwoording, reglementen en public relations en marketing. Ook onderscheidt de NIJB het 
aandachtsgebied samenwerking. De in dit jaarplan genoemde activiteiten vinden hun 
neerslag in de begroting 2008. Deze is opgesteld in het format van de door NOC*NSF 
ontwikkelde integrale sportbegroting (ISB/V Sport). Ten behoeve van de algemene 
ledenvergadering van de NIJB is tevens een publicatiebegroting op hoofdlijnen opgesteld. 
 
2. Wedstrijdsport 
 
Activiteiten eredivisie en eerste divisie in 2008 
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2007-2008 (januari-maart); 
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2008-2009 (september-december); 
- bijeenkomsten met eredivisie- en eerste divisieclubs over evaluatie, stand van zaken en 

toekomst (hele jaar); 
- uitbreiding van de eredivisie van 7 naar 8 teams met ingang van seizoen 2008-2009 

(september-december); 
- voorlichten van spelers en begeleiders uit de eredivisie en eerste divisie over de gevaren 

en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk op het vernieuwde dopingreglement en de 
World Anti-Doping Code (hele jaar); 

- het laten uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband in de eredivisie en 
eerste divisie (september-december); 

- deelname winnaar eredivisie 2007-2008 aan de Continental Cup (september-december). 
 
Activiteiten overige competities in 2008 
- tweede gedeelte competities seizoen 2007-2008 (januari-maart); 
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2007-2008 (mei); 
- evaluatie met tweede en derde divisieclubs (mei); 
- evaluatie met studententeams (mei); 
- eerste gedeelte jeugdcompetities 2008-2009 in verschillende leeftijdscategorieën (circa 

70 teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte van minimaal vier competities 2008-2009 in de tweede en derde divisie 

voor recreatieve ijshockeyers boven de 18 jaar (circa 40  teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte competitie voor regionale vrouwenselecties; 
- eerste gedeelte van studentenijshockeycompetitie 2008-2009. 
 
3. Topsport en talentontwikkeling 
 
Activiteiten in 2008 nationaal mannenteam 
- voorbereiding op het 2008 IIHF WK Divisie I groep A in de vorm van trainingen, interlands 

en oefenwedstrijden in Nederland (maart-april); 
- deelname aan het 2008 IIHF WK Divisie I groep A in Innsbruck, Oostenrijk met als doel 

een plaats bij de eerste twee (april); 
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (mei-augustus); 
- trainingen en deelname aan een Euro Ice Hockey Challenge (EIHC)-toernooi tijdens de 

internationale break (februari); 
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- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk 
op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code; 

- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband. 
 
Activiteiten in 2008 nationaal vrouwenteam 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op vrijdagavond (januari-maart, september-

december); 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op maandagavond (januari-maart, september-

december); 
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (januari-december); 
- tenminste 10 oefenwedstrijden (januari-maart, september-december); 
- deelname aan het 2008 IIHF WK Vrouwen Divisie II in Vierumäki, Finland met als doel 

een plaats bij de eerste drie (maart); 
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met 

nadruk op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband. 
 
Activiteiten in 2008 Jong Oranje U20 
- deelname aan het IIHF WK U20 Divisie II groep B in Talinn, Estland met als doel de 

eerste plaats en promotie naar Divisie I (december/januari); 
- selectie Jong Oranje U20 2008-2009 (april); 
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus); 
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus); 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (september-december); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden tegen combinatieteams van eredivisieclubs (combinatie-

teams van eerste en tweede team of van eerste team en juniorenteam) (midweeks in de 
periode september-december); 

- trainingsweek in binnen- of buitenland (december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk 

op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband bij de spelers. 
 
Activiteiten in 2008 Jong Oranje U18 + U17 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december); 
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus); 
- trainingskamp met (deel van) selectie(s) tijdens schoolvakanties (februari en oktober); 
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U18-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U17-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- deelname aan het IIHF WK U18 Divisie I groep B in Riga, Letland met als doel de vijfde 

plaats en handhaven in Divisie I (maart); 
- selectie Jong Oranje U18 + U17 2008-2009 (april); 
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Zoetermeer 

(juli); 
- deelname aan internationaal U17-toernooi in Frankrijk (december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk 

op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code. 
 
Activiteiten in 2008 Jong Oranje U16 + U15 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december); 
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus); 
- trainingskamp met (deel van) selectie(s) tijdens schoolvakanties (februari en oktober); 
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U16-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U15-selectie (januari-maart en augustus-december); 
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- deelname aan internationaal U16-toernooi in Tilburg met als doel competitieve 
wedstrijden tegen landen hoger op de wereldranglijst (maart); 

- selectie Jong Oranje U16 + U15 2008-2009 (april); 
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Zoetermeer 

(augustus); 
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Zwitserland (december). 
 
Activiteiten in 2008 Vrouwen U18 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op vrijdagavond (januari-maart, september-

december) samen met nationaal vrouwenteam; 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op maandagavond (januari-maart, september-

december) samen met nationaal vrouwenteam; 
- deelname aan internationaal toernooi in Zwitserland (december/januari). 
 
Activiteiten in 2008 Talent 2000+ 
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2007-2008 op de talentcentra in Amsterdam, 

Groningen en Tilburg (januari-juni); 
- selectie seizoen/schooljaar 2008-2009 op de talentcentra in Amsterdam, Groningen en 

Tilburg (maart-april); 
- eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2008-2009 op de talentcentra in Amsterdam, 

Groningen en Tilburg (september-december). 
 
4. Kaderbeleid 
 
Activiteiten in 2008 
- modernisering van de opleidingen en aanpassing aan Europese kwalificatiestructuur,  

waardoor onder meer ook een betere aansluiting met opleidingen van andere 
sportbonden ontstaat (hele jaar); 

- aanbieden diverse modules van de cursussen trainer/coach en teambegeleider (hele 
jaar); 

- scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar); 
- scholen en bijscholen andere wedstrijdofficials (hele jaar); 
- scholen en bijscholen van lokale (scheidsrechter-)supervisors (hele jaar); 
- bijscholing van coaches nationale teams tijdens coachplatform (hele jaar). 
 
5. Dienstverlening aan verenigingen 
 
Activiteiten in 2008 
- project Jeugdwerving (uitvoering SMP) (hele jaar); 
- project Verenigingskader (uitvoering SMP) (hele jaar); 
- uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar); 
- monitoren en continu verbeteren van de online competitie- en ledenadministratie (hele 

jaar). 
 
6. Aandachtsgebied sportiviteit & respect 
 
Activiteiten in 2008 
- (onderdeel van) uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar); 
- extra aandachtspunt bij modernisering van de opleidingen. 
 
7. Aandachtsgebied scheidsrechterszaken  
 
Activiteiten in 2008 
- uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar). 
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8. Aandachtsgebied sportmedische zaken 
 
Activiteiten in 2008 
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers nationale teams (tijdens de 

voorbereidingsfasen van de verschillende teams); 
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers eredivisie en eerste divisie 

(september-oktober). 
 
9. Aandachtsgebied organisatie van evenementen 
- organisatie bekerfinale eredivisie in Eindhoven (januari); 
- organisatie 2008 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi in Tilburg (februari). 
 
10. Aandachtsgebied planning en verantwoording 
 
Activiteiten in 2008 
- opstellen activiteitenverslag 2007 (januari-april); 
- opstellen jaarrekening 2007 (januari-april); 
- opstellen halfjaarcijfers en prognose rest 2008 (juli); 
- tussentijdse evaluatie jaarplan 2008 (juli); 
- opstellen jaarplan 2008 (september-oktober); 
- opstellen begroting 2008 (september-oktober); 
- opstellen driekwartjaarcijfers en prognose rest 2008 (oktober). 
 
11. Aandachtsgebied reglementen 
 
Activiteiten in 2008 
- up-to-date houden van NIJB-reglementen (hele jaar, vaststellen ALV in najaar). 
 
12. Aandachtsgebied public relations en marketing  
 
Activiteiten in 2008 
- project Communicatieconcept Magic on Ice (uitvoering SMP) (hele jaar); 
- project Binden seizoenkaarthouders (uitvoering SMP) (hele jaar); 
- project Vergroten van het aantal ijsbanen (uitvoering SMP) (hele jaar); 
- vermarkten Euro Ice Hockey Challenge-toernooi (hele jaar); 
- vermarkten bekerfinale 2008-2009 (september-december); 
- verder uitbreiden informatievoorziening via nijb.nl (hele jaar). 
 
13. Aandachtsgebied samenwerking  
 
Activiteiten in 2008 
- uitvoering gezamenlijk traject van het Masterplan Arbitrage (spoor 2) in samenwerking 

met NOC*NSF en andere teamcontactsporten (basketbal,  handbal,  hockey, korfbal, 
rugby, voetbal en waterpolo) (hele jaar). 


